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FHR § 37   
Val av protokolljusterare 

 
 

Robert Yngve (KD) väljs till protokolljusterare. 
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FHR § 38   
Genomgång och godkännande av dagordningen 

 
Dagordning godkänns. 
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FHR § 39   
Genomgång av protokoll från föregående möte 2021-03-10 

 
 

Folkhälsostrategen går igenom protokollet från föregående sammanträde.  
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 40   
Information från HSNN och verksamheterna 

 
 

Kommunchef Katrin Siverby informerar om att stort fokus ligger på att få 
utbildningsnämndens ekonomiska situation i balans. Arbetet med att 
utbildningsnämnden ska nå budget i balans är en strategisk fråga där många 
tjänstepersoner är delaktiga i arbetet. Vidare informerar kommunchefen om 
läget gällande covid-19 vid tiden för sammanträdet.  
 
Socialchef Johan Lundh informerar om att det vid tiden för sammanträdet 
inte finns något konstaterat fall av covid-19 på kommunens särskilda 
boenden. Merparten av de boende och personalen inom vård och omsorg har 
mottagit vaccination mot covid-19. Även vikarierande sommarpersonal har 
fått möjlighet att vaccinera sig mot covid-19 innan de startar sina tjänster.  
 
Barn och utbildningschef Anna Gunnervik informerar om att fokus ligger på 
arbetet med att få barn och utbildningsnämndens budget i balans. 
Information ges även om att Skolinspektionen vid sin granskning av 
Valboskolans hantering av distansundervisningen under covid-19 pandemin 
bedömt att undervisningen är godkänd. Både undervisningsmetoder och 
innehållet i undervisningen bedömdes vara av god kvalité.  
 
Robert Yngve (KD) informerar att regionen har beslutat att ej utnyttjade 
folkhälsomedel för 2021 får förflyttas till 2022.  
 
Ordförande Kenneth Carlsson (L) lyfter att regionen haft möjlighet att delta 
i ett seminarie som behandlat problematiken gällande den ensamhet som 
uppstått under covid-19 pandemin och hur det kan påverka den psykiska 
hälsan. Kenneth Carlsson (L) och Robert Yngve (KD) kommer att till 
nästkommande sammanträde dela den information som gavs på seminariet. 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 
FHR § 41   
Information från folkhälsostrateg 

 
 

Folkhälsostrategen ger information om följande punkter:  
 

 Folkhälsorådets protokoll och kallelser kan nås via kommunens 
hemsida. 

 Västra Götalandsregionens nya statistik och analysportal. Portalen 
har mer information än den tidigare statistiksidan. Från portalen kan 
information om hälsa och vård samt samhälle och befolkning nås.  

 Hälsokällan Fyrbodal bjuder in till en föreläsning den 15 september 
angående porrindustrin och hur porren påverkar unga, vuxna och 
samhället. 

 Kort genomgång av de största förändringarna och fokusområdena i 
regeringens proposition till ny ANDT strategi för 2021–2025 som 
har skickats till riksdagen. Beslutet angående strategin ska fattas av 
riksdagen i juni.  

 Genomgång av en sammanfattning av Folkhälsomyndighetens 
rapport ”Hur har folkhälsan påverkats av covid-19 pandemin”. 
Folkhälsostrategen lyfter fram att grupper som redan tidigare hade 
sämre livsvillkor och risk för ohälsa är den grupp som drabbats mest 
av covid-19-pandemin. Detta gäller inom skola, arbetsmarknaden 
och i samhället i stort men det är för tidigt att avgöra den fulla 
effekten covid-19 pandemin har på folkhälsan.  

 Kort sammanfattning av ”Länsstyrelsens omvärldsanalys 2021 
Trender, analyser och bedömningar om tillståndet i Västra Götalands 
län” med fokus på delen ”Fördjupade socioekonomiska klyftor”.  

 Information från kommundialog våren 2021. Information om 
folkhälsostatistik och Sociala investeringsmedel. 

 
Efter varje informationspunkt ställs frågor och folkhälsorådet diskuterar 
informationen.   
 
Efter informationen från kommundialogen diskuterar rådet om det är 
aktuellt för kommunen att ansöka om sociala investeringsmedel för 2021. 
Närvarande tjänstepersoner meddelar att det inte är aktuellt att ansöka om 
sociala investeringsmedel för 2021 då det i nuläget inte finns någon 
möjlighet för att förankra arbetet i kommunens ordinarie arbete efter 
projekttidens slut. Kunskapen om sociala investeringsmedel ska tas med 
vidare i arbetet för berörda tjänstepersoner då det eventuellt skulle kunna bli 
aktuellt att ansöka om medlen i framtiden.  
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FHR § 42   
Diskussion gällande faktorer som påverkar hälsan 

 
 

Folkhälsostrategen presenterar de grundläggande delarna av en presentation 
av Göran Henriksson, samhällsmedicinsk rådgivare på Västra 
Götalandsregionens från folkhälsoforum den tolfte mars. Presentationen 
handlar om att förklara orsakerna till ojämlikhet i hälsa och det stora 
sambandet mellan livsvillkor och hälsoutfall. Det finns en social gradient 
som påverkar livsvillkor och med det även hälsoutfall.  
 
Folkhälsorådet ser även klippet ”1000 kronorsloppet” som är skapad av 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillsammans med Barnombudsmannen. 
 
Folkhälsorådet diskuterar presentationen och filmklippet. Rådet lyfter att 
presentationen tydliggör att det är saker som barn inte kan påverka som 
tidigt påverkar deras liv och möjligheter. Folkhälsorådet lyfter att det krävs 
mycket arbete för att lyckas med kompensatoriska insatser, tydligt 
samarbete och samverkan behövs.  
 
Folkhälsostrategen ska om tillfälle ges presentera information på 
kommunfullmäktige under året.  
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FHR § 43  Dnr 2020/281 
Oreserverade medel 2021 
 
Av folkhälsomedlen 2021 är 40 612 kronor oreserverade. Vid 
Folkhälsorådets föregående sammanträde fick kommunchefen i uppdrag att 
se över möjliga insatsområden för de kvarvarande medlen. Kommunchefen 
delegerade uppgiften att se över möjliga insatsområden till 
folkhälsostrategen. Vid föregående sammanträde gav även folkhälsorådet 
folkhälsostrategen i uppdrag att se över inkomna projektansökningar till 
folkhälsomedel som fått avslag tidigare.  
 
Folkhälsostrategen har gått igenom alla inkomna projektansökningar som 
ansökt om medel för 2017 fram till 2021 som fått avslag. Folkhälsostrategen 
anser inte att någon de insatser som fått avslag tidigare är aktuella för att få 
ta del av de kvarvarande medlen för 2021. Anledningen till att de avslagna 
projektansökningarna inte är aktuella är på grund av att summan de ansökt 
om varit högre än de oreserverade medlen som finns tillgängliga eller med 
anledning av att avslagen grundar sig i att de inte passar in i regelverket för 
folkhälsomedlen.  
 
Folkhälsostrategen har hört av sig till individ och familjeomsorgen samt 
enheten för arbetsmarknad och integration för att se över om de har 
identifierat något insatsområde under året. Folkhälsostrategen har fått 
information om att arbetslösheten i kommunen har ökat under 2021 jämfört 
med föregående år vilket föranledde kontakten med enheten för 
arbetsmarknad och integration.  
 
Individ och familjeomsorgen har inte identifierat något insatsområde som de 
kan ansöka om de kvarvarande folkhälsomedlen för. Enheten för 
arbetsmarknad och integration har inkommit med en ansökan om att ta del 
av de oreserverade folkhälsomedlen för att utöka möjligheterna i insatsen 
”Projekt service” som har beviljats folkhälsomedel för 2021.    
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FHR § 44  Dnr 2020/253 
”Projekt service” ansökan om utökade medel 

 
Folkhälsorådets beslut 

 
Folkhälsorådet beslutar att godkänna enheten för arbetsmarknad och 
integrations ansökan om utökade medel på 40 612 kronor för insatsen 
”Projekt service”.  
 
I sitt beviljande ställer Folkhälsorådet följande krav; medlen ska användas 
innan sista december 2021, utbetalning av medlen sker retroaktivt, medlen 
får enbart användas till det som framkommer i ansökan och i 
Folkhälsorådets beslut, sker någon ändring ska Folkhälsorådet godkänna 
detta. För insatsen ska en årsrapport och ekonomisk uppföljning lämnas in 
vid slutet av 2021. 
 
Motivering  
 
Andelen arbetslösa har ökat i Färgelanda kommun 2021 jämfört med samma 
period 2020, med detta har även behovet av ”Projekt service” ökat. De delar 
som de utökade medlen möjliggör för insatsen har en tydlig koppling till 
Folkhälsorådets prioriterade insatsområden kontroll, inflytande och 
delaktighet, levnadsvanor och kunskaper, kompetenser och utbildning.  
 
Finansiering  
 
Enheten för arbetsmarknad och integration söker de kvarvarande medel från 
Folkhälsorådet på 40 612 kronor för möjliggöra ett utökande i insatsen. 
Ansökan avser att de utökade medlen ska gå till utbildningsmaterial för 
goda matvanor och levnadsvanor samt till material för matlagning och 
målning för den grupp av vuxna deltagare som har språket som hinder. För 
den yngre målgruppen skulle de utökade medlen gå till inträde till gymmet 
för gruppträning med ungdomarna tillsammans med ansvarig personal. De 
utökade medlen kan även användas till att möjliggöra att den yngre 
målgruppen kan vara med och medskapa inomhusmiljön i den lokal där den 
teoretiska delen av projektet ska flytta till.  
 
Enheten för arbetsmarknad och integration kommer själva att stå för 40 612 
kronor i personalkostnad.  
 
Ärendebeskrivning 
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Enheten för arbetsmarknad och integration har sedan tidigare beviljats 
275 000 kronor av folkhälsomedel 2021 för insatsen ”Projekt service”.  
 
Projekt service riktar sig till människor mellan 16–65 år som av olika 
orsaker står långt ifrån arbetsmarknaden. Insatsen handlar om att ge 
deltagarna möjlighet till praktikplaceringar samt handlar om att arbeta med 
att stärka individens hälsa och mående, vilket kan ta individen närmare 
arbetsmarknaden. Insatsen ska väcka deltagarnas intresse för något yrke 
eller i förlängningen skapa intresse för vidare studier. Målet med insatsen är 
att deltagarna efter avslutad praktik upplever förbättrad hälsa, ökad 
självständighet och har kommit närmare en egen försörjning.   
 
Då arbetslösheten har ökat i kommunen under 2021 jämfört med samma 
period 2020 har trycket på projektet ökat då arbetsförmedlingen och även 
individ och familjeomsorgen har fler personer som behöver sysselsättning.  
 
Projekt service ska i samarbete med Ecoreturen möjliggöra att 
ungdomsgruppen kan utökas. Med samarbetet med Ecoreturen planeras 
insatserna att individanpassas ännu mer och teori och praktik kan alterneras. 
Många deltagande ungdomar är stillasittande och ansvarig personal vill öka 
den fysiska aktiviteten för gruppen genom att möjliggöra gemensamma 
besök på gymmet.  
 
Då flera av deltagare i den grupp som har språket som hinder är lågt fysiska 
aktiva och flera individer har medicinska diagnoser så som högt blodtryck 
och diabetes, ser ansvarig personal att hälsoaspekter gällande kost och 
motion behöver lyftas in i arbetet även med denna grupp. Det finns även ett 
ökat behov att starta fler liknande grupper för att kunna individanpassa och 
motivera deltagarna till bästa resultat. 
 
Ungdomarna och de personer som är med i gruppen som står långt ifrån 
arbetsmarknaden med språket som hinder ska samarbeta i arbetet med att 
driva ett café vid ekoreturen.  
 
Arbetet som möjliggörs med de utökade medlen planeras att vävas in och bli 
en bestående del av arbetet för enheten för arbetsmarknad och integration.  
 
Beslutsunderlag 
Information från Folkhälsostrategen, 2021-06-09  
 
Beslutet skickas till 
Per Wahlén, administrativ chef  
Enheten för arbetsmarknad och integration 
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FHR § 45   
Övriga frågor 

 
 

 
Inga övriga frågor inkommer. 
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